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Předmluva 

           Senioři. Jsou všude kolem nás, jsou to naši příbuzní, sousedé, 

přátelé a přesto toho o nich nevíme mnoho. Mají totiž úplně jiné starosti a 

problémy, než my mladší. Bereme své mládí jako samozřejmost a stárnutí a 

stáří je nám tak vzdálené, jako smrt sama. Přesto se ale každý den 

přibližujeme k této skutečnosti a stárnutí a stáří se nevyhne nikomu z nás. 

Již nyní se stává seniorská populace velice početnou a až zestárneme my, 

bude nás ještě mnohem více, a to přinese mnoho nových úkolů pro naši 

společnost. 

             Jsem ve středním věku a měla jsem již osobní zkušenost - 

nahlédnout do světa seniorů při péči o staré a nemocné příbuzné. Pochopila 

jsem tehdy, že život má i své stinné a smutné stránky a viděla jsem, jak jsou 

tito staří lidé osamoceni, přestože jsou mezi svými nejbližšími. Zajímalo 

mne, jak se dokáží vyrovnat s touto skutečností senioři žijící v institucích pro 

seniory, jak se dokáží vyrovnat s touto fází života, v jakém prostředí žijí.         

Proto jsem si vybrala toto téma a rozhodla se proniknout hlouběji do duší a 

životů lidí ve věku našich rodičů a prarodičů, žijících tady s námi, ale tak 

trochu vedle nás. Považuji toto téma za velmi aktuální a závažné, jelikož se 

vztahuje k budoucnosti nás všech. 
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Úvod 

              „Tak už jsem skoro zdravá a čtu po sobě poslední zápisky. Vím, 

co mě popudilo! Zaskočilo mě, že musím přijímat pomoc od vlastního 

dítěte, že mě moje tělo zklamalo. Přijmout pomoc od cizího člověka, 

kterému bych zaplatila, by snad bylo pro mne snazší a lehčí. Já, která 

jsem si vždycky zakládala na soběstačnosti, jsem nyní odkázána na 

pomoc druhých! A čím budu starší, tím budu bezmocnější a moje 

závislost bude větší. Je to hrozné pomyšlení“. (Šiklová 2003, str. 57) 

              Může se zdát, že jsem se ve své práci zabývala příliš mnoha 

tématy ze života seniorů. Nebylo to ale mým záměrem. Vyplynulo to 

z mé, více jak rok trvající práce se seniory. Také jsem si myslela, že ve 

svých čtyřiceti sedmi letech mám již určité vědomosti, zkušenosti a 

nadhled v této problematice. Čím více jsem ale se seniory pracovala, 

zjišťovala jsem jak vzdálený a neznámý svět se přede mnou otevírá. To 

ovlivnilo také vývoj mé práce. Netušila jsem, jak rozdílný může být život 

mnou zkoumaných seniorů žijících v DPS v Týnci nad Sázavou a seniorů 

žijících v rodinném prostředí. Před započetím svého výzkumu jsem 

vytvořila projekt, který měl řešit volný čas seniorů. Po několika týdnech se 

seniory jsem musela přehodnotit své představy. Postupně jsem 

pochopila, že mají úplně jiné starosti a potřeby a začala jsem směřovat 

svou práci ke konkrétní pomoci a spolupráci. Bez osobních návštěv a 

kontaktů s těmito lidmi by například nevznikl můj nápad vylepšit s dětmi 

prostředí DPS, který zpracuji v projekt, který se bude prolínat několika 

vyučovacími předměty. Budou v něm zapojeny děti druhého stupně 

Základní školy v Týnci nad Sázavou.  
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1 Plán na zlepšení podmínek života v Domově seniorů v Týnci nad 

Sázavou 

               Pro svou práci jsem si vybrala toto téma, jelikož jsem se chtěla 

aktivně podílet na zlepšení podmínek života v Domově seniorů v Týnci 

nad Sázavou. (Během podzimu 2012 se změnilo toto zařízení na Dům 

s pečovatelskou službou. (Dále DPS). Měla jsem mnoho nápadů, jak by 

se to mohlo uskutečnit. Chtěla jsem, aby má práce byla užitečná a 

proveditelná. Nechtěla jsem, aby vše skončilo jen na papíře. Prvním mým 

nápadem bylo vylepšení prostředí DPS. Dále jsem chtěla iniciovat zřízení 

nového pracovního místa pro odborníka, který by se zabýval péčí hlavně 

o volný čas seniorů. Sama jsem se pokusila vytvořit pilotní třídenní 

projekt pro volný čas seniorů. Postupně jsem ale během svých návštěv a 

rozhovorů se seniory dospěla k překvapujícím závěrům, které velmi 

zchladily mé prvotní nadšení. Svá zjištění jsem se pokusila sepsat v této 

práci. 

 

1.1 Forma výzkumu 

              Původně jsem svůj průzkum chtěla uskutečnit formou dotazníku, 

ale zjistila jsem, že staří lidé si mnohem raději popovídají a svěří se spíše 

při osobním kontaktu, než na papíře. Přesto malá část seniorů volila 

raději formu dopisu, kde se vyjádřili k mým otázkám a napsali i něco o 

sobě. Někteří mě odmítli úplně. Setkala jsem se i s velmi negativní 

reakcí. Přesto se mi podařilo získat informace od třiceti dvou seniorů 

z tohoto zařízení. Některé dopisy a rozhovory byly pro mne velmi 

překvapující. Setkala jsem se s mnoha dojemnými i smutnými osudy lidí, 

kteří zde tráví podzim svého života. Dále jsem hovořila s deseti seniory, 

kteří žijí na vesnici v rodinných domech, většinou s dalšími generacemi. 

Z této skupiny mě neodmítl nikdo. 

              Pro zjišťování informací potřebných k mé práci jsem zvolila 

formu nestrukturovaných rozhovorů. Někdy jsem musela rozhovor začít 

já, obzvláště muži byli méně hovorní. Během rozhovoru jsem pokládala 

doplňující otázky na témata, která mne zajímala. Často jsem nechala 

seniory plynule hovořit a nepřerušovala jsem tok jejich myšlenek. 
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Málokterý ze seniorů se zeptal na něco mne. Většinou se zajímali pouze 

o to, na co to potřebuji vědět a k čemu to bude dobré. Čekala jsem i 

nějaké osobní otázky k mé osobě, jelikož já s nimi probírala jejich 

nejosobnější záležitosti. Kupodivu se mne pouze dvě ženy zeptaly, jestli 

jsem vdaná a mám děti. Většinou po chvilce prvotního oťukávání začali 

hovořit o sobě a celý rozhovor byl někdy skoro monologem o jejich 

životě. Seniory, kteří se rozhodli napsat dopis, jsem požádala, aby se 

v něm vyjádřili k některým konkrétním tématům, jako je jejich příprava na 

stáří, tabu jejich života, spokojenost s jejich současným životem, 

zneužívání a týrání seniorů a podobně. Jinak měli ve svém psaní volnost. 

Přepisy některých dopisů a rozhovorů jsou součástí mé práce. 

Rozhovory jsem si se svolením seniorů nahrávala. Někteří mi toto svolení 

nedali, tak jsem si dělala podrobné zápisky. Do této práce jsem zařadila 

pouze přepisy nahraných rozhovorů. Po přepsání jsem dala své přepisy 

seniorům přečíst a kazety jim předala. Báli se, aby tyto kazety nebyly 

zneužity.  
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2 DPS v Týnci nad Sázavou 

                Dům s pečovatelskou službou v Týnci nad Sázavou se nachází 

na adrese Okružní 525, 257 41 Týnec nad Sázavou. Zřizovatelem je 

Město Týnec nad Sázavou. 

 

2.1 Popis místa a možnosti vylepšení prostředí   

               Nejmarkantnější fyziologické změny probíhající v organismu 

stárnoucích lidí jsou: Snižování motorické zdatnosti, snižování senzorické 

kapacity, úbytek svalové hmoty, energie a svalové síly a zmenšování 

odolnosti vůči nepříznivým vlivům. Probíhají i změny v oblasti inteligence, 

paměti a schopnosti učení. Neopomenutelným faktem je nemocnost 

seniorů.                   

               V roce 2008 bylo u nás hospitalizováno 781 654 pacientů nad 

65 let věku. Z toho v LDN léčebnách 29 730. (ČSU 2009, str. 31). S tímto 

faktem se musí vyrovnat i stavitelé domovů pro seniory.       

               DPS  v Týnci nad Sázavou se skládá ze dvou moderních 

budov. V těchto dvou dvoupatrových domech se nachází celkem 81 bytů, 

z toho 68 garsonier a 13 jednopokojových bytů pro manželské páry. 

              Obě budovy, jedna žlutá a druhá modrá, se nachází na pěkném 

místě, blízko nákupní pěší zóny, naproti malému autobusovému a 

vlakovému nádraží, blízko řeky Sázavy. Jsou velmi moderní jak svým 

vzhledem, tak vybavením. Členitá, bezbarierová architektura je doplněná 

sklem a nerezem. Skoro každá bytová jednotka má balkon, nebo lodžii, 

přízemní byty mají malý dvoreček. Výtahy jsou prostorné, jednoduché na 

obsluhu a je v nich sedátko. Byty jsou opatřeny nábytkem, který je 

snadno dostupný. V koupelnách a na toaletách jsou madla, která 

usnadňují samo obslužnost seniorů v těchto prostorách. Ve společných 

chodbách jsou kolem zdí madla, kterých se nejistí senioři mohou při chůzi 

přidržovat.  

              Přesto všechno zejména vnitřní společné prostory a chodby 

působí velmi chladně a neosobně. Při mé první návštěvě jsem měla pocit 
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nemocničního prostředí. Zejména velké plochy bíle natřených zdí na 

chodbách jsou velmi skličující.   

              Jsem učitelkou výtvarné výchovy na místní základní škole a se 

svými žáky druhého stupně často spolupracuji s městem na výzdobě 

veřejných ploch. Vytváříme malované obrazy třeba na autobusových 

zastávkách i v budově naší školy. Tato práce se setkala u veřejnosti s 

velkým ohlasem, a tak jsem navrhla zřizovateli výzdobu prostor DPS 

našimi výtvarnými pracemi. Městský úřad nám tuto činnost povolil a 

zaplatí nám barvy. Pro seniory naše činnost s dětmi bude myslím 

příjemným rozptýlením a pro děti možností nahlédnout do světa, který 

neznají. Vypracujeme návrhy, ze kterých si budou sami senioři vybírat 

motivy, které by jim byly blízké. Ráda bych, aby je diskutovali přímo 

s dětmi, kterým by osobní setkání se starými lidmi, jež denně potkávají, 

jelikož naše škola je naproti, určitě prospělo. Plánujeme tuto akci 

uskutečnit během podzimu 2013. 

               Tuto akci bych chtěla též využít v jiných předmětech. 

(společenské vědy, český jazyk). Myslím, že by projektové zpracování 

této akce bylo prospěšné pro rozvoj mnoha klíčových kompetencí u 

našich žáků. 

 

2.2 Poskytované služby v DPS a možnosti jejich zlepšení 

 Zatím pečovatelskou službu v DPS zajišťuje firma sídlící 

v Benešově, ale Městská rada v Týnci nad Sázavou by tuto péči 

v dohledné době chtěla zajistit sama. Benešovské pečovatelské firmě 

totiž platí ročně paušální částku 1 000 000 Kč, a podle propočtů Městské 

rady v Týnci nad Sázavou by tato částka měla pokrýt mnohem více 

služeb, než je zatím zajišťováno touto společností. Ta po telefonické 

objednávce zajistí například nákupy seniorům, dováží obědy, uklízí a na 

požádání udělá i další služby dle svého sazebníku, který je dostupný na 

internetových stránkách této firmy. Vše si senioři platí. Tuto práci pro 91 

seniorů zajišťují čtyři lidé. Podle sazebníku Pečovatelské služby Benešov 

se každá služba této společnosti seniorům velice prodraží.  Pro příklad 

uvádím některé úkony a jednotlivé sazby.  
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Úkon Cena Kč Kč/min. 

nezbytného  času 

Pomoc a podpora při podávání jídla a 

pití 

90/hod. 15/10 min. 

Pomoc při oblékání a svlék. včetně 

spec. pom. 

90/hod. 15/10 min. 

Pomoc při prostorové orientaci – dohled 90/hod. 15/10 min. 

Pomoc při přesunu na lůžko, vozík 90/hod 15/10 min. 

Pomoc při použití WC 90/hod. 15/10 min. 

Donáška oběda pro jednotlivce 16/úkon   

Donáška oběda pro manželskou dvojici 20/úkon   

Dovážka oběda pro jednotlivce – terén 20/úkon   

Dovážka oběda pro manželskou dvojici 25/úkon   

Pomoc při přípravě a podání jídla a pití 90/hod 15/10 min 

Příprava a podání jídla 90/hod. 15/10 min. 

Dohled nad podáním léků 5/úkon 

Dohled nad přípravou léků 20/úkon 

Donáška vody 90/hod. 30/20 min 

Vynesení odpadků 5/úkon   

Mytí jídlonosičů 10/úkon   

Sazebník úhrad Pečovatelské služby okresu Benešov - platnost od 

01. 07. 2011 

podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vyhl. č. 505/2006 

Sb. 

www.ps-benesov.estranky.cz [online databáze]. [cit. 2013-02-12]. 

Dostupné na: Seznam.cz 

 <http://www.ps-benesov.estranky.cz/clanky/sazebnik-uhrad.html 

 

 

              Vzhledem k finanční náročnosti poskytovaných služeb touto 

firmou není seniory příliš využívána, takže smlouva na paušální milion 

ročně je pro mne přinejmenším velkým otazníkem. Podle nového vedení 
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Městského úřadu v Týnci nad Sázavou by se tato smlouva neměla 

obnovovat. O službách této firmy jsem hovořila s třiceti dvěma seniory. 

Z těchto třiceti dvou dotazovaných služby využívají pravidelně pouze dva 

muži a pět žen nepravidelně (asi 5 x do roka). Obědy si nechává touto 

službou vozit ze školní jídelny, která je naproti, pouze patnáct seniorů. 

Hovořila jsem o tom s pečovatelkou, která ty obědy vozí. Důvodem 

využití této služby jsou zdravotní problémy těchto seniorů. Počet se ale 

mění dle aktuálního stavu nemocných v DPS. Neměla jsem možnost 

zjistit, kolik dalších lidí tyto služby využívá a jak. 

              Oba domy mají své správce, kteří se střídají v 24 hodinových 

službách a senioři se na ně obrací se všemi svými problémy. Různé 

opravy, zajištění lékaře a sanitky. 

               Do tohoto DPS se může přihlásit kdokoliv z celé České 

republiky. Pokud se uvolní místo, zasedá komise složená z šesti místních 

lékařů a ti určují na základě údajů o zdravotním stavu a sociální situaci 

žadatele, zda bude přijat. 

Není zde tedy žádný pořadník. Někteří senioři jsou tedy přijati ihned a jiní 

čekají i několik let. 

                V současné době (15. 11. 2012) eviduje Městský úřad v Týnci 

nad Sázavou 67 žádostí o přijetí. 

 

2.3 Třídenní projekt pro trávení volného času 

                 „Senioři, přestože mají mnohé rysy společné, tak se navzájem 

velmi liší, jak ve své zdatnosti a životních podmínkách, tak ve svých 

potřebách a nárocích“. (Muhlpachr, str. 9). 

                 V příloze této práce se nachází projekt, který jsem vytvořila pro 

seniory ještě před započetím tohoto výzkumu. Nechala jsem ho 

v původní podobě a bez úprav, aby si každý mohl učinit srovnání mezi 

mými prvotními představami a skutečností, která vyplynula z tohoto 

výzkumu. Dnes si po téměř roční práci se seniory myslím, že tento 

projekt byla pouze moje nadšená utopistická představa, kterou nelze 

realizovat tak, jak byla vytvořena. Mohou z ní být vyňaty určité části a ty 

mohou být realizovány s pomocí zkušeného a vzdělaného pracovníka. 
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V projektu jsem velmi přecenila fyzickou a zdravotní zdatnost seniorů, 

dále jsem předpokládala z jejich strany nadšení, nepočítala jsem 

s nedůvěrou, zatrpklostí a rivalitou mezi seniory, nepočítala jsem s tak 

velkou převahou žen, nepočítala jsem s odevzdaností osudu a nechutí 

žít, dále mě překvapila lenost a pohodlnost, nechuť po vzdělání a 

novinkách, propadnutí televizi, reklamám a konzumenství.  

              Samozřejmě se mezi seniory najdou takoví, kteří žijí aktivním, 

zdravým životem, mají své koníčky, rodiny a jejich přístup ke stáří a 

stárnutí je naprosto odlišný, než uvádím. Je jich ale hodně málo.  

              Tento projekt uvádím v příloze této práce v podobě a bez úprav, 

tak jak vznikl před mým studiem života seniorů. 

 

2.4 Vzdělávání seniorů, Akademie třetího věku v Týnci nad Sázavou 

                Z historických pramenů a výzkumů archeologů víme, že pouze 

málo lidí se dožívalo vyššího věku. Osoba, která se dožila vyššího věku, 

byla vždy v komunitě velmi vážena, protože byla zdrojem informací o 

historii skupiny, událostech, dovednostech, tradicích, ústní lidové 

slovesnosti apod. I po vzniku písma a knihtisku to byl často jediný zdroj 

těchto informací, jelikož gramotnost byla velmi nízká.    

                „Současný životní styl a komplexní péče o seniory (zdravotní, 

sociální, pedagogická) způsobují prodlužování lidského věku a tím i fáze 

tzv. čtvrtého věku – věku závislosti, kde specializovaná intervence mající 

charakter péče, pomoci a podpory bude nezbytně nutná.“( Muhlpacher, 

str. 12) 

                V Týnci nad Sázavou je druhým rokem v provozu Akademie 

třetího věku. Na městském úřadě je pro práci se studujícími seniory 

vyčleněna jedna žena. Ta má na starosti, kromě jiného, také vše, co se 

týká DPS. Město Týnec nad Sázavou má i s přilehlými obcemi skoro šest 

tisíc obyvatel. Přesto Akademii třetího věku navštěvuje pouze deset 

seniorů. Je to velmi málo. Senioři se sejdou jednou za 14 dní na 

městském úřadě a jsou jim pouštěny přednášky na téma, které si předtím 

společně odsouhlasí. Po zhlédnutí přednášek píší kolektivně test a pak 

následuje zadání seminární práce, kterou musí zpracovat během 14 



17 

 

následujících dnů. Po absolvování šesti kurzů, šesti testů a napsání šesti 

seminárních prací, píší závěrečný test, který každý pošle emailem do 

Zemědělské univerzity v Praze 5. Pokud uspějí, dostanou pamětní list.   

              V letošním roce se tato skupina dohodla na třech tématech. 

Astronomie, Kouzelná geometrie a nyní od října začínají nové téma – 

Historie a současnost české myslivosti.                          

               Hovořila jsem s těmito deseti seniory a ptala se na jejich dojmy 

a problémy se studiem. Byla to příjemná skupina vitálních a vzdělaných 

lidí. Jejich největším problémem je práce na PC. Všichni to ale s pomocí 

vnoučat zvládají, ale přiznali, že průběžně potřebují jejich pomoc. Dalším 

problémem je přístup k informacím a znalosti. Knihovny v okolí 

neposkytují příliš odborného materiálu, takže musí často cestovat do 

Prahy do univerzitních knihoven. Ale zvládli to také, střídají se.  

                V této skupině se nenachází ani jeden ze seniorů z místního 

DPS, přestože o této možnosti trávení volného času vědí. Myslím, že to 

je nedostatečnou informovaností o tomto studiu a obavami z jeho 

nezvládnutí. Myslím, že právě v této oblasti by se velmi uplatnila lepší 

práce sociálních pracovníků. Dalším důvodem je, podle mého, absence 

rodiny a její každodenní participace na životě seniora.   
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3 Vybraná témata z rozhovorů   

             Přemýšlela jsem, co všechno ovlivňuje trávení volného času 

seniorů. Z výzkumu mi vyplynula některá témata, která jsem chtěla 

prozkoumat blíže. Myslím si, že nejvíce ovlivňuje trávení volného času 

seniorů zdravotní stav, styl jejich dosavadního života a vzdělání. Tato 

témata jsou ale natolik rozsáhlá, že je ve své práci nemohu rozebírat. 

Věnovala jsem se ale blíže vybraným tématům, které podle mého názoru 

mají také velký vliv. Je to hlavně převaha žen, týrání a zneužívání 

seniorů, bilancování života.  

               Proč nám příroda bere síly, když právě v pozdním věku je 

člověk naplněn zkušenostmi a vědomostmi, které jsou tak důležité pro 

další generace? Pro mnoho lidí je právě tento fakt výzvou. Zanechat po 

sobě hmatatelné výsledky svého bytí na tomto světě. Obzvláště 

v pozdním věku lidé bilancují a snaží se uspořádat vše tak, aby se za 

svůj prožitý život nemuseli stydět. Prožít takový plnohodnotný život by 

chtěl každý, ne každému se to ovšem povede.(Blecha 1994) 

 

3.1 Bilancování   

              Setkala jsem se při svých rozhovorech se seniory, kteří 

bilancování svého života a uspořádání svých věcí věnovali velkou část 

svého času. Zhlédla jsem rozsáhlá alba, krabice s fotkami, dopisy a 

dokumenty, které pro seniory měly velký význam. (Josef ve věku 78 let 

[přepis rozhovoru č. 7] sepisuje rodokmen své rodiny. Dostal se až do 

roku 1500, kdy existují již první písemné dokumenty o jeho existenci). 

Rozhovor s tímto vzdělaným mužem byl velmi poutavý. 

              Většinou senioři tyto ukázky své práce doprovázeli slovy: „Aby 

po mě něco zůstalo, aby děti věděly vše o naší rodině, aby po mě nezbyl 

nepořádek.“ Tento fakt, uspořádání minulosti jsem pozorovala ve větší 

míře u seniorů, kteří žijí sami. Senioři žijící v rodinách, podle mnou 

získaných údajů, na tuto činnost nemají čas. Nebo nemají co třídit, 

protože jejich život je rodině známý a žádný z dotázaných mi nepřiznal 

nic, co by jejich rodina nevěděla. Také alba a další dokumenty měly 

některé rodiny na jednom místě pohromadě. 
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              Všimla jsem si, že skoro všichni senioři zabývající se touto 

činností se snaží vyčlenit z těchto dokumentů a vzpomínek věci, které 

byly zahanbující a negativní buď pro ně osobně, nebo pro jejich rodinu. 

Byla to například fakta o bratrovi ve vězení za krádeže, fotky milenek a 

milenců, fakta o životních prohrách a zklamáních. Myslím, že o tom se 

mnou hovořili, protože jsem byla cizí. Jedna žena se mi svěřila, že byla 

v sedmnácti letech zneužita svým otčímem. Při tomto vyprávění se 

rozplakala, ještě stále to pro ni bylo těžké. Matka ji prý vystěhovala k tetě 

a tam žila až do své svatby. Matka s tímto otčímem žila dál a tato 

skutečnost byla v rodině brána jako ostuda, o které se dál už nemluvilo. 

Některé příběhy byly opravdu velmi překvapivé. Ptala jsem se záměrně, 

zda existovalo v jejich životě nějaké tabu, protože jsem tento fakt 

zatajování a vylepšování skutečností zjistila u své osmdesátileté tchýně. 

Svěřila se mi o nevěrách svého manžela. Musela jsem ale přísahat, že to 

nepovím jejím třem dětem, tedy i mému manželovi. Mnoho skutečností a 

zajímavostí tedy zůstane potomkům skryto.                 

              Výše uvedené informace jsem získala pouze při osobních 

setkáních a rozhovorech pod příslibem, že při zveřejnění nebudu ve své 

práci uvádět souvislost s jednotlivými osobami v uvedených rozhovorech. 

 

3.2 Týrání a zneužívání seniorů 

              Bohužel se ve společnosti vyskytuje i věkový rasismus – 

ageismus, což je diskriminující postoj vzhledem k věku. Můžeme to 

nazvat i válkou generací. Je to citlivé téma stejně jako zneužívání a týrání 

seniorů. Bylo těžké se něco dozvědět, jelikož ze statistik je známo, že 

agresory jsou většinou blízcí lidé a příbuzní seniorů. Podařilo se mi toto 

téma otevřít pouze s jednou ženou, která se cítila zneužita a okradena 

svou rodinou. Okradená paní důvěřovala svým blízkým a ti jí připravili o 

dům a úspory velice hanebným způsobem. Přepsala svůj dům na syna a 

jeho ženu a myslela si, že bude mít klidné a hezké stáří. V domě měla 

svůj pokoj a kuchyň s příslušenstvím. 

              Poté jí začali žádat o příspěvky na rekonstrukci domu, a tak 

přispěla celkem dvě stě padesát tisíc korun. Následně jí syn řekl, že jí 
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zbylé peníze uloží výhodně do banky. Paní mu odevzdala dalších a 

posledních dvě stě tisíc korun. Po půl roce jí rodina oznámila, že by vnuk 

potřeboval její byt a že jí našli bydlení, kde prý bude šťastná. Nakonec 

souhlasila, ale chtěla své peníze. Syn jí oznámil, že banka peníze špatně 

investovala, a že nic nemá. Dnes žije pouze z důchodu a za poslední dva 

roky dostala jeden pohled od vnučky.  

              Myslím, že mnoho podobných příběhů je všude kolem nás, aniž 

bychom to tušili. Senioři se bojí a stydí o těchto věcech mluvit. 

 

3.3 Převaha žen 

               „ Pro seniorskou populaci je typická převaha žen. V evropských 

zemích je mezi seniory staršími 60 let 12-17 % vdovců, ale 37-51 % vdov 

“. (Muhlpachr, str. 10) 

K 31. 8. 2008 podle Českého statistického úřadu připadlo v ČR na 100 

vdovců 528 vdov.  

                V DPS v Týnci nad Sázavou žilo k 25. 8. 2012 devadesát jedna 

seniorů s věkovým průměrem 77 let. Jelikož jsem nemohla uskutečnit 

rozhovor se všemi, tak nemám informace o jejich rodinném stavu. I zde je 

však velká převaha samostatně žijících žen. Podle údajů Městského 

úřadu v Týnci nad Sázavou tam žilo k 25. 8. 2012 padesát dva 

samotných žen.  

                V deseti rodinách žijících se seniory, které jsem navštívila, bylo 

pět vdov, tři manželské páry a dva vdovci.            

               Tento fakt má velký vliv na trávení a skladbu volného času 

seniorů. Ženy, pokud jsou stále duševně i fyzicky svěží, tráví svůj volný 

čas, podle mého zjištění, opět pouze s ženami, kdy skladba jejich 

volnočasových aktivit je zaměřena na typicky ženské činnosti. Existují 

samozřejmě výjimky, jako například paní Marcela (přepis rozhovoru č. 1), 

která se zapojila do divadelního kroužku, který vede muž. Ale, jak je 

patrno z jejího vyprávění, z celkového počtu 91 seniorů jich v kroužku 

pracuje pouze pět, z toho tři ženy. Tento kroužek jsem navštívila a 

nezájem ze strany ostatních je pro jeho členy velmi demotivující. Snaží 



21 

 

se ale udržet a orientují se hlavně na představení pro předškolní děti. Prý 

je to velmi nabíjí pro jejich další dny. 

  

 

3.4 Předváděcí akce  

              Dalším zajímavým cílem výzkumu volného času seniorů byly 

předváděcí akce. Z vyprávění seniorů se jich velmi často v hojném počtu 

účastní. Měřítkem počtu účastníků na takové akci je vždy na prvním 

místě slíbený dárek a oběd zadarmo. 

              Jelikož jsem se nikdy takové akce neúčastnila, rozhodla jsem se 

na jednu vetřít jako host jedné pozvané seniorky z DPS. Pozvaní si 

mohou přivést jednu osobu s sebou. Byla jsem tam zdaleka nejmladší a 

působila asi divně, jelikož si mě organizátoři celou dobu měřili velmi 

nedůvěřivým pohledem. Akce sama trvala pouze dvě a půl hodiny, což je 

prý málo. Předváděly se hrnce za čtyřicet tisíc korun, lux za třicet tisíc 

korun a dubnový zájezd do Itálie. Asi z padesáti přítomných seniorů této 

nabídce neodolalo osm lidí. Zakoupili si tyto předražené produkty bez 

mrknutí oka a přečtení splátkových smluv. Vše jsem pečlivě sledovala a 

podepsání pětistránkové smlouvy jim trvalo opravdu jen pár sekund. Byla 

jsem v šoku. 

              O přestávce jsem poslouchala rozhovory, kde si tito lidé 

sdělovali své zážitky a zkušenosti z jiných akcí. Pro některé je tento 

předváděcí turismus skutečnou náplní života a jsou opravdoví odborníci 

na jejich „kvalitu“. 

               Ráda bych zmínila ještě svůj dojem z lidí, kteří se touto prodejní 

činností živí. Mají naprosto přesně propracovanou strukturu své 

přednášky, každý pohyb, gesto. Se seniory hovoří jako s malými dětmi, 

neustále opakují své pravdy, snaží se hrát seniorům na city, hovoří o 

jejich rodinách, litují je, kritizují společnost, mladé lidi, současný svět. 

Využívají i zdravotní potíže v seniorském věku. Tvrdí, že jedině oni jim 

rozumí a chápou a jedině oni se seniorům věnují. Zapojují seniory do 

svých přednášek šikovnými otázkami, na které je pouze jedna odpověď, 

a to ta, kterou chtějí slyšet. Využívají jejich neinformovanosti, zranitelnosti 
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a možná i opuštěnosti bez mrknutí oka a pocitu viny. Jsou to velmi tvrdí 

obchodníci s absencí citu a svědomí. Bylo mi z toho nanic. Senioři se 

chovali opravdu jako malé děti a spolupracovali přesně tak, jak se od nich 

očekávalo. 

              Po akci jsem se ptala, proč podepsali smlouvy bez přečtení. 

Jeden pán odpověděl, že ten milý pán už moc spěchal za synem do 

školky, ostatní se mnou odmítli hovořit. Ptala jsem se také, proč na tyto 

akce chodí. Prý se alespoň sejdou a někdy je to prý i pěkný výlet 

s obědem a dostanou dárek.  

              Jelikož seniory z DPS znám buď osobně, nebo od vidění, zjistila 

jsem jednu nepříjemnou věc, že více jak polovina seniorů byla z tohoto 

zařízení. Tento znepokojující fakt mě utvrdil v přesvědčení o nezbytnosti 

osvěty a absenci nabídky jiných aktivit pro seniory. Bohužel model 

aktivity, na který senioři slyší - s dárkem, obědem a výletem zadarmo se 

bude těžko realizovat a hledat na něj finanční prostředky. Připravit 

aktivity, které by vytlačily ze života seniorů tyto parazitující firmy, bude 

velmi těžké, možná nemožné. Určitě je to ale téma, kterým stojí za to se 

zabývat. 
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4 Analýza zjištění 

             Při analýze zjištěných informací nebylo lehké při jejich velkém 

množství, neodbíhat od hlavních myšlenek této práce. Pokusila jsem se 

tedy zaměřit na konkrétní případy a na jejich podkladě analyzovat rok 

práce se seniory. 

 

4.1 Práce sociálního pracovníka 

             Při práci se seniory jsem zjistila, že náplň sociálních pracovníků, 

působících v tomto DPS, je pouze zajištění nezbytných úkonů, 

vyplývajících z jejich povinné pracovní náplně. Jedná se o objednání 

lékaře a odvoz seniora k ošetření, případně doprovod, zajištění kontaktu 

s úřady nebo ještě další drobné služby. Pro tyto, většinou ženy, je to 

práce, která není příliš dobře placená a také jejich odbornost je pouze na 

středoškolské úrovni. Nezabývají se seniory více, než je jejich povinnost. 

Zřizovatel někdy pozve do DPS nějakého hudebníka, nebo jiného 

umělce. Někdy zařídí přednášku, také se pořádá v místním kulturním 

středisku jednou za rok odpoledne pro seniory, kde vystupují i naši žáci.  

             „JE TU NUDA. A já, i když se snažím tady trochu žít a ne jen 

dožívat, nemám moc autoritu a taky sílu se pořád s někým dohadovat a 

někoho k něčemu přemlouvat. Obzvláště ženy jsou tady velmi 

konzervativní a přijdou mi některé velmi hloupé. Jsou nedůvěřivé a 

bojácné dělat cokoliv jiného, co vybočuje z jejich každodenního 

stereotypu. Je tu jeden velmi činorodý muž, s kterým se ráda vídám. 

Zapojil mě do nácviku divadélka pro malé děti. Začalo mě to moc bavit. 

Nemůžeme ale sehnat víc lidí. V našem divadelním kroužku je nás pouze 

pět.“(Přepis dopisu paní Marcely č. 1).  

              „Na dotaz, zda bych uvítala zde nějakého osvětově kulturního 

pracovníka, odpovídám zásadně ANO. Neměl by to ale tady jednoduché, 

protože staří lidé jsou náladoví a asi by potřeboval mít svatou 

trpělivost.“(přepis dopisu paní Jaroslavy č. 6). 

             U sociálních pracovníků postrádám osobní přístup, zápal do 

práce, zájem. Nikdo z nich nevěnuje jakoukoliv péči volnému času 

seniorů. Vím, že to je velká utopie chtít po těchto špatně placených lidech 



24 

 

práci nad rámec jejich profese. „Kdo to tedy ale bude dělat?“ Chybí 

zde někdo, kdo by tuto práci bral jako své poslání. Možná by nebyla 

špatná spolupráce s církevními organizacemi, nebo i řádovými sestrami. 

Věřím, že část seniorů by tuto spolupráci velmi přivítala. V každém 

případě by to byla velmi náročná, práce pro velmi silnou osobnost. 

 

4.2 Sousedství  

              Dalším zjištěním je, že seniorům v DPS velmi chybí kontakty 

z původního bydliště. 

             „Jsem zvyklá žít sama, jelikož jsem mnoho let rozvedená, ale 

když mě začali opouštět přátelé, uvědomila jsem si, že jsem dost 

osamělá. Každou chvíli tady někdo umře a lidé zde jsou velmi uzavření, 

obzvláště muži. Měla jsem zůstat v bytě a být blízko své rodiny“. (Přepis 

dopisu paní Marcely č. 1) 

            „Nálada je tu docela depresivní, protože každou chvíli někdo 

umře a všichni mají nějaké nemoci a nebaví se o ničem jiném. Mám tu 

pouze jednu kamarádku, se kterou se bavím, a jinak se snažím tady 

nebejt a být s lidmi mimo tento důchoďák“. (Přepis dopisu paní Jaroslavy 

č. 6) 

              Sousedství v DPS je jiné, než to, které si člověk buduje v bydlišti 

po desetiletí. Sousedé, přátelé, spolužáci a spolupracovníci jsou často 

kamarádi ještě z dětství a mládí. Důvěra mezi těmito lidmi a jejich 

sociální vazby se budovaly dlouho a jsou prověřené životem. Po 

přestěhování do DPS tyto vazby ve většině případů postupně vyhasínají. 

Důvodem je ztráta osobního kontaktu, vzdálenost a také bohužel nemoci 

a smrt.  

              Vztahy v DPS se podle zjištěných informací budují a navazují 

velmi těžce. Senioři jsou k sobě navzájem velmi nedůvěřiví a 

podezřívaví. (Paradoxně na mě působí fakt, jak velmi rychle si jejich 

důvěru dokázali získat prodejci předraženého zboží. Utvrzuje mne to 

v přesvědčení, že není nemožné si při správném postupu získat jejich 

důvěru a vliv na trávení jejich volného času). Také častá přítomnost 

nemocí, utrpení a smrti je v DPS depresivním faktorem. Zjistila jsem, že 
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někteří k těmto skutečnostem zvolili velmi cynický postoj. Je to možná 

jejich vnitřní obrana, ale na mne to působilo velmi drsně. 

              Zde navázané vztahy nikdy nedosáhnou kvality vztahů 

celoživotních. Senioři zde postrádají své přátele a sousedy, hned na 

druhém místě za rodinou a životním partnerem. 

 

4.3 Srovnání životních stylů seniorů žijících v DPS a seniorů žijících 

v rodinách 

              Při analýze života seniorů v DPS jsem se nevyhnula srovnání se 

životem seniorů žijících v rodinném prostředí. Tato zjištění se 

samozřejmě nevztahují na všechny seniory, ale po provedeném 

průzkumu mohu říci, že se týkají většiny z nich. 

              Senioři žijící v původním prostředí jsou všeobecně více 

zaměstnáni, buď péčí o své nemovitosti, nebo je vytěžuje rodina. 

Pravidelný, až každodenní styk s mladšími generacemi jim pomáhá nejen 

vyznat se a orientovat se v dnešní složité době, ale je to i velký přísun 

informací a pocitů, které takové soužití přináší. Je to také velká 

konfrontace názorů dvou a více generací, což je prospěšné zejména těm 

mladým. Mladší generace také pomáhají seniorům v situacích, které jsou 

nad jejich síly. Jedná se nejen o fyzickou pomoc, pomoc a podporu 

v nemoci, pomoc při práci s novými technologiemi, spolupráce s úřady, 

ale hlavně mají své seniory jaksi pod kontrolou. Mohou je ochránit před 

různými podvodníky, před nimi samými, ale také mohou ovlivnit trávení 

jejich volného času.  

              Pokud je rodina funkční, probíhá vše jaksi přirozeně a nenásilně, 

jelikož tito lidé jsou spojeni citovými vazbami a je mezi nimi důvěra. Starý 

člověk je ochoten přijmout jejich názory nebo přehodnotit své. Bohužel se 

stává, že i vlastní děti své rodiče podvedou, okradou nebo týrají. Je to 

pak obrovský šok pro seniora, který jim důvěřoval. 

              „Mám rodinu, ale ta mě okradla a vyhodila sem. Jsou to všichni 

hajzlové. Ukradli mi peníze a vyhodili z domu, kde jsem žila celej život. 

Ani jsem si nemohla vzít všechny svý věci. Nenávidím je, nevěsta mi 

sprostě nadávala a poňoukala syna, aby mě vystěhoval sem. Byla jsem 
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slepá, že jsem to nepoznala už dávno“. (Přepis rozhovoru paní Jany č. 

8).  

               Senioři žijící s rodinou, nebo poblíž rodiny, jsou po všech 

stránkách méně zranitelní a mnohem spokojenější. Jejich pohled na 

společnost, politiku, jejich zdravotní i ekonomická gramotnost je na 

mnohem vyšší úrovni, než u seniorů v DPS. Řekla bych, že si své 

stárnutí a důchod užívají a problémy se stárnutím a zhoršujícím se 

zdravím zvládají mnohem lépe, než senioři v DPS. 

    

4.4 Zhodnocení analýzy 

               Netušila jsem, jak rozdílný a složitý je svět seniorů. Tento 

výzkum zcela změnil můj pohled na toto období lidského života. Po 

prvních zkušenostech jsem musela změnit formu výzkumu 

z dotazníkového šetření na osobní kontakt se seniory. Také se nepotvrdil 

předpoklad, že všichni budou nadšeně přijímat někoho, kdo jim bude 

organizovat volný čas. Novým poznatkem pro mne je chybějící 

sousedství vrstevníků a fakt, že to velmi zásadně ovlivňuje spokojenost 

života těchto lidí. Fakt o tom, že lidé žijící v těchto institucích pro seniory 

postrádají rodinu, je znám většině společnosti. Ale velmi zásadní pro mne 

bylo zjištění, nakolik je rodina pro všechny důležitá, a jak tento fakt nežití 

v rodině dokáže ovlivnit zdravotní stav seniora, ale i jeho celkovou vitalitu 

a spokojenost. Soužití s mladšími generacemi umožňuje seniorům lepší 

orientaci v dnešní složité době. 

              Senioři svým zvyšujícím se počtem budou ovlivňovat i celou naší 

budoucnost, jak se projevilo i v nedávných prezidentských volbách. Ten, 

kdo dokáže k seniorům hovořit patřičným způsobem, jak jsem pochopila 

na předváděcí akci, dokáže velmi rychle ovlivnit jejich rozhodnutí. Což je 

děsivé zjištění a velká výzva pro nás mladší zabývat se touto částí 

populace mnohem intenzivněji, než dosud. Ale ne od stolů na úřadech, 

ale aktivní prací mezi nimi. 

              Velký úkol je to i pro členy rodiny. Rodina nás utváří a tvaruje od 

našeho narození, ale co jsem mezi seniory zjistila, že nás formuje a je 

nepostradatelná až do naší smrti. 
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5 Závěr 

             Může se zdát, že jsem se ve své práci zabývala příliš mnoha 

tématy ze života seniorů. Nebylo to ale mým záměrem. Témata se přede 

mnou otevírala během setkání se seniory a navazovala jedno na druhé. 

Měla jsem pocit, že je prostě nemohu vynechat, aby se zachoval plynulý 

vývoj mých zjištění. Také výsledky analýz by bez jednotlivých částí 

uvedených témat v mé práci, byly jaksi bezzubé. Toto široké téma se 

nedá zpracovat v jedné bakalářské práci a každá jednotlivá část by si 

zasloužila samostatný podrobný výzkum. Pokud tato práce upozornila na 

palčivá místa života seniorské populace – jsem spokojena. 
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6 Přepisy rozhovorů a dopisů 

 

 přepis dopisu č. 1 

 Marcela 75 let 

            „ Cítím se docela vzhledem k mému věku fit. Ještě před pěti lety 

jsem své stáří vůbec neřešila, jsem pohodářka, trochu líná a svůj život 

jsem prožila se všemi událostmi, tak jak přišly. Ze stáří jsem nikdy strach 

neměla, spíš z nemocí a nemohoucnosti. Zaskočila mne smrt několika 

blízkých přátel. Jsem zvyklá žít sama, jelikož jsem mnoho let rozvedená, 

ale když mě začali opouštět přátelé, uvědomila jsem si, že jsem dost 

osamělá. Děti mám hodné, oba synové mají již své rodiny a mám čtyři 

vnoučata. Jak už to ale bývá, snachy to spíš táhne k jejich rodičům, než 

ke tchýni. Poctivě mě navštěvují a berou si mě na svátky a o prázdninách 

na týden k sobě, ale chtěla bych s nima bejt víc.  Ale nechci překážet. 

              Do domova důchodců jsem se rozhodla po smrti přátel odejít 

sama. Čekala jsem zde skupinu lidí podobného věku a těšila jsem se na 

nové přátele. Jsem docela veselá a akční. Jenomže jsem tu třetí rok a 

nyní vím, že to byla chyba, že jsem sem šla. Každou chvíli tady někdo 

umře a lidé zde jsou velmi uzavření, obzvláště muži. Jedna paní z naší 

chodby ještě za poslední rok, co tu bydlí, ještě nikdy nevyšla z pokoje, a 

to mě fakt děsí, nechtěla bych bejt v takový depce. Nakupují jí děti a 

k doktorovi jí vozí, přitom může normálně chodit a podle ostatních není 

ani nijak zvlášť nemocná. Je stará jako já a to mě příde šílený. Je tu pár 

ženských, s kterými se dá něco občas podniknout. Ale nic moc akce to 

nejsou. Procházka, kavárna, výstava.  

            Na otázku, zdali bych přivítala zde někoho, kdo by pomohl 

organizovat zdejší život, odpovídám ANO! Asi by to bylo hrozný 

s některejma lidma něco dělat, ale mě a některým lidem by to moc 

pomohlo. JE TU NUDA. A já, i když se snažím tady trochu žít a ne jen 

dožívat, nemám moc autoritu a taky sílu se pořád s někým dohadovat a 

někoho k něčemu přemlouvat. Obzvláště ženy jsou tady velmi 

konzervativní a přijdou mi některé velmi hloupé. Jsou nedůvěřivé a 

bojácné dělat cokoliv jiného, co vybočuje z jejich každodenního 
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stereotypu. Je tu jeden velmi činorodý muž, s kterým se ráda vídám. 

Zapojil mně do nácviku divadélka pro malé děti. Začalo mě to moc bavit. 

Nemůžeme ale sehnat víc lidí. V našem divadelním kroužku je nás pouze 

pět.  

             Na stáří jsem se moc nepřipravovala. Peníze našetřený nemám 

a žiji z důchodu. Dá se to zvládnout a děti mi vždy něco navozí a 

nakoupí, takže finančně nestrádám. Byt jsem prodala a peníze dala 

synům. Něco málo jsem tehdy uložila na nájmy zde v domově, takže 

mám ještě na pár let klid. Moc neutrácím, ale nemusím se omezovat na 

jídle, na rozdíl od jiných zde. 

             Na lásku už mnoho let nevěřím a nikoho nehledám. Manželství 

bylo příšerný, manžel měl rád alkohol a ženy, takže mě to odradilo od 

dalších vztahů. 

              Co se týká mého zdraví, celkem to jde, prý je to úměrné věku. 

Nedávno mě začala bolet levá kyčel, tak mě asi čeká výměna kloubu. 

Prej to už dělá vrátnej, tak to snad dopadne dobře. Připadám si jinak 

docela pohyblivá. 

              Takže závěr mého psaní je, že docela dobrý ale… 

Mnoho věcí bych dnes udělala jinak, ale nejde to vrátit. Měla jsem zůstat 

v bytě a být blízko své rodiny. Taky jsem si možná měla najít partnera a 

nezůstávat zbaběle sama. Dnes bych se ráda večer s někým bavila a 

třeba i dohadovala. Vše je lepší, než zůstat sám. Někde jsem četla, že 

stáří není pro zbabělce a tak si na to často vzpomenu a snažím se nebýt 

zbabělá“. 

 

přepis rozhovoru č. 2 

Jindřich 78 let 

            „Jsem starý mládenec a žiji sám. Dříve za mlada jsem žil 

s několika ženami, ale nikdy mi žádný vztah nevydržel. Vždy mi ženy 

utekly s jiným a tak jsem to vzdal. Neměl jsem potom již odvahu se 

seznamovat za účelem vztahu. Jsem samotář, chodím tady na řeku na 

ryby, ale zdravotní stav mi už nedovoluje chodit tam jako dřív za každého 

počasí… To mě mrzí, protože kromě čtení už žádný jiný koníček nemám. 
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Nejsem moc společenský, ale někoho, kdo by tady vedl nějaké činnosti 

bych uvítal. Mám tu ve městě jednoho kamaráda, známe se z ryb, který 

pořád něco podniká, ale jsem špatný na nohy a nemohu s nimi na ty 

výlety chodit.  

             Do Domova důchodců jsem se dostal před deseti lety, kdy jsem 

musel opustit byt, který už jsem nedokázal finančně zvládnout. Jezdil 

jsem jako řidič autobusu do šedesáti sedmi let a potom z důchodu jsem si 

byt už nemohl sám dál platit. Prodal jsem ho a nyní žiji z těchto peněz. 

Moc neutrácím, obědy si nechávám vozit, sám si dělám jen večeře. Nic 

složitého, většinou jen něco studeného. Neumím totiž vařit a taky mě to 

nebaví. Nakupuji si sám a každý den si dám dvě piva. Občas dostanu od 

ženských z chodby kus buchty. Finance bych teda nějaký měl. Občas 

jedu za bratrem do Budějic, ale je to docela daleko, tak si spíš jen 

píšeme, co a jak. Bratr je u své rodiny a už je deset let vdovec a 

nedoslýchá, tak s ním netelefonuji. Má to lepší než já, má kolem sebe 

dceru a její rodinu, tak se nemá čas nudit. Pořád ho zaměstnávají 

vnoučata a taky ještě zvládne i nějakou práci kolem domu. Měl jsem si 

taky pořídit děti, bylo by mi veseleji. 

             Pamatuji si, když jsem skončil v práci, byl to šok, ze dne na den 

mě vyhodili, prý snižují stavy. Byl jsem zvyklý na určitý režim a najednou 

nic. Měl jsem z toho i duševní problémy. Docela jsem asi rok pil. Pak 

jsem dostal infarkt a bylo po pití a kouření.  

             Dnes jsem na tom docela dobře, akorát mě pořád bolí nohy, 

mám křečové žíly. Doktor říká, že s tím nejde nic dělat, tak nosím ty 

stahovací punčochy.  

             Stáří jsem neplánoval, celý život jsem žil docela dobře, hodně 

jsem jako řidič cestoval po Evropě se zájezdy. Mám ještě takový sen, rád 

bych podíval ještě jednou k moři. Nevím si ale rady, jak to zařídit a taky 

bych rád jel s tím mým kamarádem, ale on zase nemá dost peněz. 

Možná se odhodlám i sám. Ale až příští rok. Jestli zdraví dovolí. Když 

jsem skončil v práci, tak jsem si starý nepřipadal, dnes ale již ano. Jsem 

nepotřebný, nemám jak být užitečný. Závidím bratrovi, protože ta jeho 

rodina ho potřebuje. Tady v domově je pro staré lidi vše přizpůsobeno, 
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tak se nijak nemusím zabývat úpravami bytu a domu, až budu opravdu 

neschopný. Snažím se být soběstačný a nikoho neobtěžovat. Bojím se 

jediného, že až to nebudu zvládat, tak mě šoupnou umřít do LDN 

léčebny. V Boha nevěřím, ale byl jsem se podívat tady v kostele a na 

hřbitově, když mi umřel soused odvedle. 

              Rád bych tu měl psa. Jenže to je tu zakázáno. S lidmi zde 

v Domově důchodců se moc nebavím, jen když se potkáme na chodbě. 

Některý ženský jsou hrozný. Nemám na ně náladu. Taky mi vadí, že se 

tu pořád mění lidi, pořád někdo umírá. Tak se radši s nikým moc 

nebavím. Chybí mi nějaká ta moje droboť, myslím vnoučata. Měl jsem si 

ty děti za mlada pořídit“.  

 

přepis rozhovoru č. 3 

Marie 65 let 

              „Je to půl roku, co jsem ovdověla. Jsem již pět let v důchodu a 

osm posledních let jsem věnovala každodenní péči o nemocného 

manžela. Měl špatné srdce. Poslední roky ho nemoc zcela změnila i 

povahově. Bylo to velmi náročné nejen psychicky, ale i fyzicky. Zůstaly 

na mě všechny práce okolo domu a na zahradě. Manžel svou 

nemohoucnost navíc velmi špatně nesl a byl velmi nerudný. Musela jsem 

být neustále u něj, jinak byl naštvaný. Byla jsem ráda, že mám alespoň 

slepice, ke kterým jsem chodila nakonec ráda, protože to bylo jediné 

místo, kam jsem mohla a on nebyl naštvaný. Chodila jsem si tam 

oddechnout.  

             Mám dvě dospělé děti a pět vnoučat. Obě rodiny bydlí vedle ve 

vsi vedle sebe. Je to prima, že jsou tak blízko. Dcera a zeť jsou moc fajn, 

se synem a snachou si moc nerozumím.  

             Po smrti manžela Bůh mi odpusť, mám pocit jakéhosi 

vysvobození. Jsem sice sama v baráku, jen se psem, ale mohu kamkoli 

jít a mohu trávit čas dle svého. Jsem fyzicky i psychicky docela v pořádku 

a tak jsem za posledního půl roku navštívila s dcerou a její rodinou tolik 

míst a akcí, jako za posledních deset let dohromady. Jediné co mě trápí, 

je nespavost a křeče v nohou. Nosím punčochy na žíly, ale to moc 
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nepomáhá. Často v noci nespím víc jak dvě hodiny. Je to hrozně 

unavující. Snažím se dceři pomáhat, jak to jen jde. Má doma spoustu 

zvířat, sto husí, králíky, kuřata, dva divočáky atd. Takže je pořád co dělat. 

Jsem alespoň využitá a nenudím se. Mám i pár přátel, ale nestýkáme se 

často. Dům mám opravený, přízemní a přepsali jsme ho s mužem už 

dávno na dceru, takže jednou sem půjde některé z vnoučat a dcera si mě 

vezme k sobě. 

              Na stáří jsem se zatím nijak zvlášť nepřipravovala. Něco mám 

našetřeno a víc nevím, co bych dělala jiného. Žiji na venkově a zde mají 

lidé k sobě docela blízko a pořád je co dělat. Dokud budou síly, nudy se 

nebojím. Mám také koníčka ruční práce a kytky. To mi vyplní čas v zimě i 

v létě.  

               Žádného partnera už nechci hledat, protože jsem dvojnásobná 

vdova a už si to nechci prožít znovu. Taky se nechci již o nikoho starat. 

Možná je to rouhání, ale oběma svým mužům jsem posloužila a teď chci 

být užitečná jinak. Jsem šťastná, že mám děti, nedovedu si představit být 

sama. Do budoucna se dívám s optimismem“.  

 

přepis rozhovoru č. 4 

Olga 90 let 

                 „Žiji na vesnici, jsem dva roky vdova. S manželem jsme prožili 

celý život v této vsi. Zemřel ve věku 96 let. Poslední čtyři roky jsme se o 

něj museli starat, protože měl Parkinsonovu nemoc. Já žiji v rodinném 

statku se synem, snachou, vnoučaty a pravnoučaty. Jsem zdravá, 

nemám cukrovku a stále se snažím pomáhat s hlídáním pravnoučat a 

prací v kuchyni. Jelikož se syn živí zemědělstvím, máme 60 kusů 

dobytka, máme zde často pomocníky, kteří jsou zde i na stravu. Proto 

denně s ženskýma vaříme a pečeme pro tuto velkou rodinu a ostatní. 

Moje práce je pečení buchet a výroba domácího tvarohu, sýra a másla. 

Vnučka mi pomáhá s těžkými kýbly mlíka, protože už na to nemám sílu. 

             Zdravotní obtíže nemám žádné, nemám cukrovku, akorát mě 

trochu zlobí nízký tlak a tak si dávám někdy štamprdle po ránu. Taky se 

mi hůř chodí, ale jinak se sama celkově obstarám po všech stránkách. 
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V posledních dvou letech si musím po obědě na chvíli odpočinout. Pan 

doktor se mě ptal, jak to, že jsem tak fit? Myslím, že to je tou domácí 

stravou a skromným životem v přírodě. Ráda bych tu ještě pobyla pár let, 

jestli přijde nějaká rakovina, tak budu bojovat.  

            Teď dávám dohromady všechny různé fotky, dopisy, papíry a 

dokumenty. Chci si vše ještě jednou projít a utřídit. Je to plné vzpomínek 

na dávno uplynulé časy. Často nás někdo navštěvuje a telefonuji si 

s vnučkami, a tak se opravdu nenudím, spíš nestíhám. Rozčiluje mě, jak 

by hlava chtěla, ale tělo už tak neposlouchá. 

            Na stáří jsem se asi nijak nepřipravovala, v důchodu jsem už 

čtyřicet let, proto si to nějak už nepamatuji. Oba s manželem jsme celý 

život pracovali v zemědělství, a tak mi odchod z práce, pracovala jsem u 

krav, nepřinesl žádnou změnu v životě, protože jsme měli doma vždy 

velké hospodářství a zahradu a pole, takže bylo pořád co dělat. 

             Vychovala jsem tři syny, nejmladší z nich v osmnácti letech 

tragicky zahynul. Byla to velká rána, co mě postihla, a dlouho jsem se 

z toho nemohla vzpamatovat. Dnes už je to zacelená jizva, která ale stále 

bolí, a doufám, že ho ještě jednou potkám, až si mě Pán Bůh k sobě 

zavolá. 

              Stále mě zajímá vše okolo, ve společnosti, ráda čtu, teď si pletu 

vestu na zimu k televizi. Druhý syn bydlí asi dvě stě metrů od našeho 

domu. Oba synové i snachy jsou už také v důchodu, a tak jsme si blízko. 

Synové vystudovali oba vysoké školy, ze sedmi vnoučat mají vysoké 

školy čtyři a všechna čtyři pravnoučata, co udělala maturitu, tak již také 

studují dál. Mám z nich velkou radost. 

              Takže bych tu stále ještě chtěla být, pokud mi Bůh dá čas a 

zdraví. Mám ještě tolik práce a radosti před sebou“. 

 

přepis rozhovoru č. 5 

Václav 68 let 

              „Žiji s manželkou na vesnici v rodinném domě. Jsem nyní velmi 

nešťastný, protože mám velmi závažné zdravotní problémy, které mi 

znemožňují starat se o dům a zahradu a vše je nyní na mé manželce. 
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Mám problém, který se nedá léčit a za chvíli skončím na invalidním 

vozíku. Mám úbytek svalové hmoty, nějak mi řídne svalstvo. Zatím 

chodím, ale velmi špatně. Taky mám už spoustu let po operaci srdce, 

takže i to mě limituje. Chovám králíky a to mě drží nad vodou, protože i 

když mám bolesti, nebo mi není dobře, musím vstát a jít se o ně postarat. 

A tak se nakonec přinutím a nakonec se nějak rozchodím. Je mi líto mé 

ženy, která seká dřevo, trávu a dělá úplně vše, co já nemohu. Už jsme i 

uvažovali, že půjdeme do bytu někam do města, ale bojím se, že by mě 

to zabilo. Myslím to nic nedělání. Na stáří a důchod jsme se se ženou 

moc těšili, chtěli jsme cestovat, ale teď je všemu konec.  

               Na stáří jsme se připravovali tak nějak jako všichni. Něco máme 

našetřeno a žijeme skromně, takže peníze nejsou problém. Nevím, jak 

budu dlouho ještě žít, tak se snažíme užít si každý den a žijeme jeden 

pro druhého. Máme dvě vdané dcery, pět vnoučat a hodné zetě, co nám 

pomáhají s většími opravami a pracemi. Jedna dcera nám zemřela. 

Porodila dítě a něco se jí stalo s mozkem a již nikdy neodešla 

z psychiatrie, až na konec zemřela. Už jsme to nějak přežili, je to dávno, 

ale bylo to těžké. Vnuka má otec a nikdy už k nám nepřijeli. My jsme moc 

chtěli, ale už jsme ho nikdy neviděli. Zeť má novou ženu a žijí daleko a 

kvůli mému zdraví se tam nemůžeme vydat. 

                Díváme se hodně na televizi a taky čteme. Žena chodí do 

knihovny pro knížky. Kdyby mi sloužilo zdraví, tak bych byl šťastný 

člověk. Ale bohužel“. 

 

přepis dopisu č. 6 

Jaroslava 78 let 

               „Jsem bývalá učitelka a žiji v domově důchodců v Týnci nad 

Sázavou. Jsem tu již deset let. Učila jsem matematice a fyzice. Práce mě 

bavila a dodnes dávám hodiny doučování, ale pouze dětem ze 

základních škol, protože na tu středoškolskou látku si už netroufám. Dnes 

je vše propojeno s těmi počítači a přestože mě to vnuk učil, tak už to 

nedokážu zvládnout. Vzdala jsem to.  



35 

 

               Jinak si připadám docela duševně svěží a ráda se stýkám 

s mladými lidmi a dětmi. Je to mnohem lepší, než poslouchat neustálé 

nářky a drby těch ženských tady v baráku. Většinou jsou to hloupé 

slepice bez zájmů a koníčků. Nálada je tu docela depresivní, protože 

každou chvíli někdo umře a všichni mají nějaké nemoci a nebaví se o 

ničem jiném. Mám tu pouze jednu kamarádku, se kterou se bavím a jinak 

se snažím tady nebejt a být s lidmi mimo tento důchoďák. 

                Mám štěstí, že mě zatím neomezuje moc nemocí. Mám trochu 

cukrovku, kterou řešíme s paní doktorkou pouze mírnou dietou a jsem po 

výměně kyčelního kloubu. Jinak jsem soběstačná a pořád chci žít, což se 

o pár lidech tady nedá říct. Nechápu, jak se mohou pořád tak nudit. Mám 

také koníčky. Ráda čtu, miluji vyšívání a ruční práce. Taky jezdíme občas 

do divadla. A taky navštěvuji zde na městském úřadě Universitu třetího 

věku. Některé obory jsou zajímavé. Chodíme tam s tou mojí kamarádkou. 

Máme vždy šest přednášek a po každé je test a potom ještě jeden na 

závěr. Chodíme tam už druhý rok. Je to dobré, alespoň máme nějakou 

činnost i když něčemu fakt už nerozumím a nebaví mě to. 

               Rodinu už nemám žádnou. Nemohla jsem mít děti a tak jsem se 

jim alespoň celý život věnovala. Vdaná jsem byla jen krátce, ale manžel 

mi utekl po deseti letech bezdětného manželství s jinou. Byla to taková 

zmalovaná coura, tak ho svedla. Chtěl rodinu a děti a tak jsem mu to 

nemohla mít ani za zlé, ale na dlouho mě to docela zlomilo. Měla jsem i 

období, kdy jsem už nechtěla žít. Léčila jsem se asi rok práškama na 

spaní a uklidnění. Pak se to ale zlepšilo a já si našla smysl života v práci. 

Neměla jsem ani sourozence, takže když mi zemřeli rodiče, zůstala jsem 

úplně sama. Ale nejsem smutná a mám ráda svůj svět a svůj život. Zde 

žiji, protože byt v Praze byl už pro mě neúnosně drahý a zde u Sázavy se 

mi vždy líbilo. Chtěla jsem z toho ruchu pryč do klidu. 

                Na stáří jsem se připravovala docela svědomitě. Věděla jsem, 

že se na nikoho nebudu moci spoléhat a že jednou zůstanu sama, a tak 

jsem celý život poctivě šetřila a docela i našetřila, takže si dnes mohu 

dovolit vše, co chci. Divadla, zájezdy i dovolené v cizině. Příští rok chci 

ještě jednou k moři. Snad budu fit. Snažím se udržovat v kondici 
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cvičením jógy, kterou vede místní paní doktorka. Moc mi to nejde, ale 

chodím furt. 

                Na dotaz, zda bych uvítala zde nějakého osvětově kulturního 

pracovníka, odpovídám zásadně ANO. Neměl by to ale tady jednoduché, 

protože staří lidé jsou náladoví a asi by potřeboval mít svatou trpělivost. 

Když jsme u těch svatých, tak já v Boha nevěřím a nikdy jsem nevěřila“. 

 

přepis rozhovoru č. 7 

Josef 78 let 

                „Jsem vdovec a je mi 78 let. Žiji tady v důchoďáku již patnáct 

let a jsem tu docela spokojen. Po smrti ženy bych se už sám nedokázal 

postarat o dům, a tak jsem ho prodal a přestěhoval se sem. Peníze jsem 

rozdal synům a něco si nechal na důchod. Synové s rodinami si mě 

střídavě berou jednou za půl roku na čtrnáct dní. Rád bych s nimi a 

hlavně s vnoučaty byl častěji, ale jeden syn žije v Německu a druhý 

v Ostravě, tak to máme k sobě daleko. Jsem ale na tom líp, než někteří 

tady, protože ti nejezdí nikam. To víte, že je mi smutno, ale co nadělám.  

                Mám ale velkého koníčka, už patnáct let píši rodokmen naší 

rodiny. Jezdím hodně do Prahy do různých archivů a taky hledám 

v zemských knihách. Je to docela dobrodružné pátrání. Zatím jsem se 

dostal do roku 1500, ale dál už to asi nepůjde, protože už dlouho se 

nemohu hnout z místa. 

                 Možná by nějaký rozumný člověk na volný čas tady byl dobrý, 

protože spousta bab tady jen klevetí po chodbách. Chlapů tady moc není, 

občas se bavím se dvěma, jeden je rybář a tak s ním někdy chodím a čtu 

si u řeky a druhý tady vede nějaký divadlo, ale to mě nezajímá, my spolu 

hrajem šachy. Taky rád koukám na sport a dokumenty. Jídlo si kupuju 

tady v jídelně a večer nějakej ten salám a pivo. Lidi jsou tu divný, takový 

smutný, nemluvný nebo co. Ženskou to bych teda už nechtěl. Jsem 

vdovec už dlouho a zvykl jsem si na klid. Studovat to bych teda nešel, už 

jsem na to starej a nezvládl bych to“. 
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přepis rozhovoru č. 8 

Jana 79 let 

                 „Žiji tady v domově už 2 roky. Je mně tu smutno a nechce se 

mi moc povídat. Jsem nemocná a nebaví mě žít. Mám rodinu, ale ta mě 

okradla a vyhodila sem. Jsou to všichni hajzlové. Ukradli mi peníze a 

vyhodili z domu, kde jsem žila celej život. Ani jsem si nemohla vzít 

všechny svý věci. Nenávidím je, nevěsta mi sprostě nadávala a 

poňoukala syna, aby mě vystěhoval sem. Byla jsem slepá, že jsem to 

nepoznala už dávno. Můj syn je hloupej nekňuba, kterýho si ta mrcha 

omotala kolem prstu. Nemám už nikoho, s těma bábami tady se 

nebavím, protože furt jen pomlouvaj. A taky doktorka mi schválně 

předepisuje drahý prášky. Stejně mi nepomáhají. Jestli byste jí řekla, 

slečno, aby mi předepsala nějaký levný. Já Vám to teda povím, ale 

půjdete se mnou na nákup a já vám to řeknu po cestě, co chcete vědít. 

                Nic našetřeno nemám, protože mi všechno hajzlové ukradli. 

Koníčky už nemám, protože špatně vidím. Dřív jsem hodně pletla a 

háčkovala. Teď jen poslouchám televizi a starám se o moje kaktusy. To 

je moje jediná radost. Už aby si mě Pán Bůh vzal. Je to tu pro mě už jen 

utrpení“. 
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Příloha  

Název projektu: Tří denní projekt pro seniory 

Datum: 3. 3. 2012 

                 Rozhodla jsem se věnovat seniorům, protože jsou velmi 

limitováni ve svých aktivitách nejen věkem, ale i zdravotním stavem, 

financemi, malými vědomostmi o možnostech, jak trávit aktivně volný čas 

a často i obavami z neznámého. Ve svém projektu jsem se rozhodla 

zaměřit tedy na to, aby se senioři cítili co nejlépe a třídenní program 

nebyl pro ně psychickou a fyzickou zátěží, ze které by se museli dlouho 

vzpamatovávat. Chtěla bych, aby na tyto tři dny vzpomínali v dobrém a 

případně si chtěli něco podobného zopakovat. Ráda bych je inspirovala 

k tomu, aby si takový program uměli zorganizovat sami, a tak si zpestřili 

své dny. Myslím si, že i organizace takového projektu může přinést pro 

některé jedince mnoho pozitivních zážitků. 

                 Rozhodla jsem se využít místní možnosti. Týnec nad Sázavou 

je malé městečko, které má i s šesti přilehlými obcemi asi šest tisíc 

obyvatel. Protéká jím řeka Sázava a je to známé vodácké centrum. 

Městečko má starou část s rotundou a hradem pocházejícím 

z dvanáctého století. Máme zde také různá sportoviště – fotbalové hřiště, 

tenisové kurty, tělocvičnu v základní škole. Velkou památkou je také 

architektonický a designérský skvost – Janečkova vila. Postavil ji pro 

sebe pan Janeček – zakladatel velké továrny Jawa, která leží na břehu 

Sázavy, na okraji našeho města. Vila je zrekonstruována do původní 

podoby včetně vnitřního vybavení.  

 

PROJEKT 

               Účastníci projektu budou každý den spát ve svých domovech, 

jelikož to pro ně bude nejen pohodlnější, ale ušetří jim to i finanční 

prostředky. 

 

1. den 

1 Sraz v 8:00 před Domovem seniorů, denní program 
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                Organizátor zkontroluje, zda mají všichni vhodnou obuv a 

oblečení a pití. Cukrovkáři musí mít s sebou léky, nebo alespoň cukr. 

Organizátor bere lékárničku a mobilní telefon. Vhodné jsou trekové hole. 

Snídani si každý den každý sní doma z vlastních zdrojů. 

2  Odchod na blízké vlakové nádraží a odjezd do Krhanic, což je asi 

šest km 

               Cena jízdného je 18 Kč. 

3 Chůze podél řeky lesní cestou – 2 km do areálu mlýna Brejlov 

                Během cesty přírodou konverzace na téma změny počasí 

v posledních letech a jejich vliv na přírodu ve světě i kolem nás. Budou 

jistě mít mnoho rozdílných názorů, a tak by mohla dvoukilometrová cesta 

docela příjemně uběhnout. 

4 Odpočinek na Brejlově a přednáška o zdravé výživě u dopolední 

svačiny 

               Po příchodu na Brejlov navštívíme místní restauraci, podle 

počasí můžeme být i na venkovní terase s výhledem na velký splav 

vzdálený od terasy asi 50 m. Dle zájmu je možno si objednat kávu, čaj, 

nápoje. Káva zde stojí 20 Kč. Svačinu si každý nese z domu. Následuje 

přednáška – asi jednu hodinu na téma zdravá výživa. Zaměříme se na 

nákup potravin, vysvětlení značek na obalech, co jsou to aditiva, co 

znamená trvanlivost, jaké změny jsou patrné na zkažené potravině, na co 

je třeba si dávat pozor při nákupu potravin, snažit se nebát se nových 

netradičních potravin. Upozornění na rizika konzumace prošlých potravin. 

Myslím si, že nakupují a jedí právě to, co je zlevněno, v akci nebo 

vyřazeno a prodáváno s padesáti procentní slevou (Lidl) z důvodu 

poškození, jako je třeba nahnilé ovoce a zelenina. Je potřeba jim vysvětlit 

rizika konzumace těchto potravin. 

5 Odchod zpět do Týnce, cestou diskuse na téma příroda, ekologie. 

Sběr odpadků do připravených tašek 

                Je potřeba zajistit plastové rukavice, aby nedošlo při sběru 

odpadků k infekci. V okolí řeky se nachází mnoho odpadků od 
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projíždějících vodáků. Každoročně s dětmi ze základní školy pořádáme 

úklid břehů za podpory městského úřadu, který nám zajišťuje kontejnery 

a ochranné rukavice. Bohužel nasbíráme pokaždé několik tun odpadu. 

Možná bych mohla navrhnout seniorům společný úklid břehů s dětmi. 

6 Návrat domů, odpočinek, oběd z vlastních zdrojů každý ve svém 

bytě 

                Po návratu do domova je nutný odpočinek a samozřejmě 

doplnění energie. Oběd si každý zajistí sám doma. 

7 Sraz v 14.00 před domovem důchodců a odchod do místního 

nákupního střediska 

               Odpoledne navštívíme místní obchodní středisko, abychom 

společně zjistili a ověřili poznatky z dopolední přednášky o zdravé výživě. 

Cestou se rozdělíme na tři skupiny spřátelených povah. Každá skupina 

bude mít za úkol připravit pro ostatní jeden večer večeři. Další skupina 

bude uklízet a třetí skupina vymyslí a připraví večerní program. Musí také 

nakoupit suroviny a ostatní je pomohou donést domů. Každý den 

budeme praktikovat tento společný nákup a v praxi si ověřovat své nové 

poznatky o výživě a potravinách. Menu bude pro ostatní překvapením. Je 

potřeba vybrat peníze na potraviny. Odhaduji, že by 1OO Kč na osobu a 

den mohlo stačit i na nápoje. Zbytek neutracených peněz bude předán 

skupině a přidán k rozpočtu na další den. Večer po večeři předá skupina 

ostatním vyúčtování. 

8   Návrat a společná příprava večeře 

                Skupina jde připravovat večeři, včetně slavnostního prostírání 

stolu. Ostatní se jdou slavnostně obléci a druhá skupina jde připravit pro 

ostatní večerní program. Můžeme pomoci s nápady, například turnaj 

v šipkách, kartách, Člověče apod. Může být i kulturní program – přednes 

básně, hra na hudební nástroj, vyprávění ze života apod. Slavnostní 

večeře by měla být, myslím, velkým oživením a vytrhnutí, od stereotypu u 

televize. 

9 Večerní program 
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                Po večeři třetí skupina vše sklidí a umyje nádobí. Ostatní zatím 

připraví večerní program a měli bychom také zhodnotit celý den, 

případně vyzdvihnout aktivitu, pochválit a zjistit zdali všichni jsou 

zdravotně v pořádku a zdali denní program nebyl příliš náročný. Měli 

bychom trpělivě vyslechnout zážitky a připomínky a brát na ně ohled při 

organizaci dalších dnů. 

 

2. den     

1 Sraz v 8:00 a odchod na exkurzi do továrny Jawa, seznámení 

s denním programem 

               Továrna leží na druhém břehu Sázavy, asi jeden kilometr od 

Domova seniorů. Cesta vede přes můstek vybudovaný pro zaměstnance 

v nejlepších dobách továrny. Dnes továrna zaniká a má už jen pár 

zakázek a pár zaměstnanců. Mnozí naši senioři zde pracovali, a tak je 

tato exkurze pro ně velmi zajímavá. V továrně je člověk přidělený 

výpravám jako průvodce, a tak si mohou poslechnout nejen historii, ale 

také co bude s továrnou v budoucnu. Zatím ale velmi chátrá. 

2 Návrat domů na oběd, odpočinek 

                Dnešní dopolední program je méně fyzicky náročný, protože 

odpoledne je další fyzická aktivita, proto i odpolední pauza je delší. Od 11 

do 14 hodin. Oběd má každý z vlastních zdrojů. 

3 Od 14:00 jóga s MUDr. Erikou Paroulkovou 

               Ve zdejší základní škole existuje kurs jógy. Dnes navštívíme 

jógu pro seniory, kterou zde provozuje MUDr. Erika Paroulková. Tato 

lékařka se také zabývá akupunkturou a bylinkářstvím. Je zde mezi lidmi 

pro své schopnosti velmi vyhledávaná. Jóga je pro seniory přizpůsobena 

jejich možnostem. Jde nám o to, aby se senioři naučili protahovat 

správně a pravidelně své tělo, a aby se seznámili s tímto cvičením a 

nebáli se přijít sami na příští hodinu. Cena jedné hodiny je 50 Kč. 

4 Přednáška o zdraví a metabolismu a významu potravy na zdraví 
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               Po hodinovém protahování následuje relaxace a přednáška o 

výše uvedených tématech. Diskuse, dotazy. 

5 Odchod na společný nákup 

               Společný nákup probíhá s instruktáží jako den první. Druhá 

skupina nakupuje a ostatní pomáhají odnést potraviny domů 

6 Příprava společné večeře a večerního programu 

               Druhá skupina vaří pro ostatní a třetí skupina připravuje večerní 

program. Navrhuji poslech hudby a výklad o skladatelově životě – např. 

Smetana nebo Mozart. 

7 Večerní program a zhodnocení 

               Po večeři skupina na úklid poklidí a potom následuje 

zhodnocení dne, přínos přednášky – význam některých pojmů. Diskuse 

na téma – změním svoje stravovací návyky? Diskuse o pocitech po 

cvičení jógy – budu v józe pokračovat? Osobní rozhovor s každým – zdali 

se cítí unaven, nebo zdali nemá nějaké zdravotní problémy, které 

vyplynuly po absolvování dvoudenního programu. Po diskusi následuje 

večerní program – hudba. Měla by navodit příjemné pocity před 

spánkem. 

 

3. den 

1 Sraz v 8:00 a odchod na nákup potravin a potřeb na pracovní 

dopoledne 

              Nákup potravin probíhá jako předcházející dny. Dále nákup froté 

ponožek a vaty na výrobu plyšáků – celkem cena 40 Kč nebo 10 krabiček 

sirek, lepidla a barevných papírů – celkem cca za 40 Kč. 

2 Kolem 9. hodiny návrat a přednáška o první pomoci  

               Pozvala bych lékaře ze záchranné služby, který jezdí školit 

učitele na základní školu, jelikož je velmi sympatický a vzbuzuje důvěru. 

Senioři by si měli zkusit praktické zvládání masáže srdce na figuríně a 

měli by si doplnit další teoretické znalosti. Je důležité, aby prověřili i své 
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fyzické možnosti, zdali by masáž srdce zvládli. Školitel by měl také 

prověřit, zda znají telefonní čísla na záchranáře, policii a hasiče. 

3 Návštěva místního muzea a aktuální výstavy obrazů 

             Poté volnou procházkou půjdeme navštívit místní muzeum 

v románské rotundě, kde je každý měsíc výstava nějakého malíře. 

Vstupné je pro seniory 20 Kč. 

4 Oběd z vlastních zdrojů a odpočinek 

        Odpočinek bude kratší, pouze do 13:00, jelikož dopolední program 

nebyl fyzicky náročný. 

5 Od 13:00 pracovní odpoledne – výroba plyšáků a krabiček 

             Následuje výroba plyšových medvídků z froté ponožek. Medvídci 

se šijí a jejich výrobu zvládnou i méně zdatní, protože se stehy ztrácí ve 

froté, a tak jsou zakryty i nedostatky v šití. Výrobky jsou velmi pěkné, 

mám to vyzkoušené. Muži by se asi rádi věnovali trochu jiné činnosti. 

Slepením krabiček od sirek a jejich polepením sirkami, nebo barevným 

papírem a jinými ozdobami, vznikne pěkný dárek s mnoha způsoby 

využití. Jsou to vlastně takové malé šuplíčky, které se dají využít třeba 

jako dávkovač na léky, šperkovnice, na šroubky, na různé drobnosti.  

6 Návštěva dětí z flétnového kroužku a jejich koncert pro seniory 

             Příchod dětí vždy udělá seniorům radost a přinese oživení do 

jejich života. Za jejich vystoupení se mohou senioři dětem odvděčit dárky, 

které dnes vyrobili. 

7 V 16:00 příchod masérky 

             Masérka byla pozvána, aby napravila některé drobné problémy a 

zpříjemnila seniorům odpoledne. Jelikož půlhodinová masáž stojí 150 Kč, 

je třeba zjistit den předem zájem a časově masáže rozvrhnout. 

8 Příprava večeře a posledního večerního programu 

             Třetí skupina připraví slavnostní večeři a během nákupu ráno by 

měla vyčerpat finanční prostředky, které zbyly z předchozích dvou večerů 

a tento večer připravit opravdu slavnostní večeři na závěr třídenního 
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programu. Jako program na večer bych navrhovala pozvat malou 

hudební skupinu – dvou až tříčlennou (například Čejka band), která by 

zahrála dechovku a další oblíbené skladby této generace k tanci a 

poslechu. Je potřeba vybrat skupinu, která by byla pro seniory finančně 

dostupná. Informovala jsem se, že za tříhodinové vystoupení výše 

uvedené skupiny by stálo asi 2 000 Kč. 

 

9 Večeře, večerní program a zhodnocení třídenního programu 

              Při čekání na večeři by se měl zhodnotit celý projekt, po večeři 

skupina na úklid vše uklidí a dál už bude volná zábava. 

 

ZHODNOCENÍ 

                 Přínos mého projektu je, myslím, v jeho malé finanční 

náročnosti a využití domácího prostředí, objevení možností dané lokality 

a respektování specifik dané skupiny. Není určen samozřejmě pro 

všechny seniory. Předpokladem je určitá úroveň mobility. Jinak si myslím, 

že by mohl vyhovovat  docela většině seniorům. Zároveň si myslím, že 

přípravu obdobného projektu by s pomocí personálu Domova seniorů 

mohli zvládnout i senioři sami, a tak si zpestřit své dny a zlepšit svou 

zdravotní i společenskou gramotnost, a tím přispět ke zkvalitnění svého 

životního stylu. Finančně by tyto tři dny vyšly přibližně na 900 Kč na 

osobu. Veškeré přednášky by byly zdarma nebo financovány z jiných 

zdrojů. Instruktor na tři dny, vlastně organizátor akce, by byl financován 

 Městským úřadem v Týnci nad Sázavou, který je zřizovatelem tohoto 

Domova seniorů. 
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